
Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra klubmøde 24. oktober 2018 kl. 18.30, i Ry Hallerne  

 

Gæst: Jens Mastrup 

Afbud fra: Jan W.B., Kim, Finn A., Mark, Ole Jönsson, Morten, Richardt, Toke, Torben 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Skuld gammel venskab. Ungarsk Gullasch, kartoffelmos, salat og rødbeder, kaffe med æblekage 

2. Gæsteindlæg ved Jens Mastrup 

Aftenens gæst blev introduceret af Kund Martin. Jens gav en spændende gennemgang af 

udviklingen på Kildebjerg, krydret med anekdoter om golfbanen, arkæologerne og politikerne 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober 

Intet nyt fra præsidenten som er i Kina. 

4. 3. minutter v/Jørn 

Beretning om Jørns medvirken til at Linie 3 blev kendte og kom med i “TV i teltet”. 

5. Introduktion til Lions Office 

Efter lidt it-problemer blev mulighederne i Lions Office og vores hjemmeside præsenteret. Samtidig fik vi en snak 
om den blanket der skal anvendes til ansøgning om julehjælp. Alle opfordres til at afprøve og kommentere 
ansøgningsproceduren. Blanketten findes på forsiden efter login. Lions Rys hjemmeside, vælg “Login”, sidste “blå” 
linje giver adgang til blanketten. 

6. Nyt fra udvalgene 

● Sponsorudvalget: alle præmier og annoncer er på plads. 
● Bankoudvalget: Det bliver lettere at stille op og pille ned, da hallen har købt nye borde, udvalget indkaldes 

til møde i forbindelse med næste klubmøde. 
● Medlemsaktivitetsudvalget: Juleafslutningen afholdes i Ry Hallerne, Jette leverer traditionel julefrokost. Og 

der bliver mulighed for at vi selv kan spille banko. 
● Julehjælpsudvalget: Der kommer nyt i pressen om 14 dage. Blanketten kan testes nu 
● Innovationsudvalget: ser på revision af udvalgsstrukturen i klubben. 

7. Eventuelt 

● Det forventes at vi flytter til et nyt mødelokale fra næste møde 
● Diskussion af donation til Fællesskabets Hus i forbindelse med klubbens jubilæum. Det er brugerne der 

har fremsat ønsket om et flygel. Der blev spurgt til beslutningsprocessen. Af referatet fra 
bestyrelsesmødet den 28/5 fremgår: 

- Debat om eventuel støtte til indkøb af flygel til det nye plejehjem. Bestyrelsen enig i at vi, 
efter klubgodkendelse på 1. møde efter sommerferien, vil donere et flygel. Det vil i givet 
fald ske i forbindelse med indvielse af plejehjemmet og vores egen klubs 50 års jubilæum. 

Det fremgår imidlertid ikke af klubmødereferater at der har fundet en formel godkendelse sted. Det er en 
fejl og vi må behandle donationen på næste klubmøde. 

● Der er ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i Lions Office - 14/3 1970 - og klubbens kopi af det 
oprindelige charter-dokument - 3/12 1969 - om, hvornår klubben er “chartered”. Vi spørger kontoret. 

 Næste møde onsdag den 07.11.2018 

Gæster på næste møde er Advokat Hanne Fabricius-Haunstrup, VDG2 Kurt Overbye og ZF Thorsten Brix. 

 Tail Twisters afslutning af mødet 

Den nye TT-rolle var i funktion for første gang, og det udløste et par bidrag til løven. 

 Venlig hilsen 

 

http://lry.dk/

